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PROCESSO SELETIVO para ingresso de alunos regulares de Mestrado no Programa de 

Pós-Graduação em Ecologia de Biomas Tropicais do Instituto de Ciências Exatas e 

Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto. 

 

RESULTADO FINAL E CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA 

 

A Comissão de Seleção, no uso de suas atribuições, considerando a inexistência de 

recursos impetrados contra o Resultado Final Preliminar, homologa a aprovação dos 

seguintes candidatos relacionados abaixo com a respectiva classificação.  

 

INSCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO RESULTADO FINAL 

16 1º Aprovado 

12 2º Aprovado 

14 3º Aprovado 

13 4º Aprovado 

15 5º Aprovado 

11 6º Aprovado 

9 7º Aprovado 

5 8º Excedente 

8 9º Excedente 

 

DA ORIENTAÇÃO 

 Os estudantes aprovados receberão um e-mail informando sobre qual será o 

orientador de seu projeto de pesquisa. Todos deverão contactar seus respectivos 

orientadores e agendar uma reunião.  

 

DA MATRÍCULA 

 

Ficam ainda os candidatos aprovados do 1º ao 7º lugar, convocados para a matrícula 

que será realizada nos dias 14 de março de 2018,  na Secretaria Acadêmica do Programa, de 9h 

as 11h30min e 12h30min as 15h30min.  
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Deverão ser apresentados, impreterivelmente, no ato da matrícula, cópia dos 

seguintes documentos (Deverão ser apresentados os documentos originais para 

conferência):  

a) Carteira de Identidade 

b) CPF 

c) Certificado de reservista (para homens) 

d) Documento comprobatório de votação na última seleção ou equivalente 

e) Comprovante de conclusão de curso superior (diplomas ou declaração). NÃO serão 

aceitos comprovantes de previsão de conclusão 

f) Histórico escolar 

g) Comprovante de proficiência em língua estrangeira, conforme estabelecido no item 6.1 

do edital; 

h) 02 (duas) fotos 3x4. 

 

MATRÍCULA EM DISCIPLINAS 

  

 As matrículas em disciplinas serão realizadas no dia 15 de março de 2018, através de 

formulário on line  a ser enviado, por e-mail, pela secretaria do programa.  

 

DO INÍCIO DAS AULAS 

 

  O semestre letivo 2018/2 iniciar-se-á em 18 de Março de 2018, conforme cronograma de 

disciplinas disponível em nosso site. Os alunos deverão se matricular nas disciplinas 

disponibilizadas nesse semestre, após terem definido com seus respectivos orientadores em quais 

delas devem se matricular. Um link para a escolha das disciplinas on line será disponibilizado no 

dia 15 de março de 2018. 

 Será realizada uma Aula Magna no dia 18 de Março de 2018, às 10:00, no Auditório 

Raquel do Pilar Machado. 

 

Ouro Preto, 20 de Dezembro de 2018. 

 

Comissão de Seleção PPGEBT 2019/1. 


